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вступ

Програrrа вивчення норlчtативноi навча-lьноi .тлсцrтгrriтпi .,OcH..Bti Iзrtr]:: тi
практIlю{ кроск\,"ътл,рноТ взаслtодiТ> ск-IIадена Со_-tо:хою л\,К. вiлrовiJн.. ;1-1 .l"-5!11;.l-
про ф ес iiтноI програми пiдготовки магiстрiв напряrr1 0 З 5 Фi--rо.-iогiя *

Предrrетом вивчення навча]Iьноi дисцип;riни €: кросск\,.-iът} рна взасrtо:iя в
iншоrtовнlт:с контекстах.

Мiждисциплiнарнi зв'язки: Щисциплiна виIстtадасться J,-]l{ rtагiстрантiв
спецiа,rьностi <Прикладна лiнгвiстика>. Отже вона пов'язана з такими предvетами. якi
Зосередженi на питаннях комlтлiкацii, фiлософii мови та культури, вивченнi iноземноi
мови у зв'язку з культурою iнших краТн, психолiнгвiстикою та iH.

1. Мета та завдання навчальноТ дисциплiни:
1.1. Метою викладання навчЕ}льноТ дисциплiни с: пiдготовка студентiв до

ефективних KoHTaKTiB на piBHi повсякденного мiжособистiсного спiлкування у
кроскультурних контекстах.

1 .2.Основними завданнями вивчення дисциплiни е :

. ознайомити магiстрантiв з iсторiею виникнення та теоретичними засадами
кроскультурноi взаемодii;

о розвин}ти культурну сприйнят.тивiсть, здатнiсть до правильноi iнтерпретацii
рiзноманiтних видiв комунiкативноТ поведiнки;

. сформувати вмiння й навички застосування на практицi отриманих знань в конкретних
ситуацiях KoHTaKTiB;

. ознайомити з методами дослiдження кроскульryрнот взасмодii.
1.З. Згiдно з вимогами освiтньо-професiйноТ програми магiстрант оволодiвас такими
компетентностями:

I. Загальнопредметнi: Застосовуе досягнення нацiональноi та cBiToBoT культури у
вирiшеннi власних професiйних та життевих завдань; володiе розвинеЕою культурою
мислення, умiнням ясно й логiчно висловлювати своi думки; володiс навичкtlNIи наlтсовоi
органiзацiТ працi; розвивае навички самостiйного опан}ъання нових знань; 1Mie працювати
з довiдковою лiтераryрою, рiзнотипними словникаN{и, електронЕими базалли даних,
систем€l1\{и iнформацiйного пошуку.

П. Фаховi: Кроскульmурна кол,tпеmенmнiсmь: знання типiв, рiзновидiв, форм,
моделей, стрlтстурних компонентiв кроскультурноi взасмодii; особливостей культур
народiв cBiTy дJIя досягЕенIuI вза€морозlмiння й позитивного результату в iнтеракцiях;
знання природи мiжкультурних нерозумiнь й конфлiктiв i засобiв виходу з них, стратегiй
досягноння позитивного результату у рiзноманiтних контактах, застосовування на
практицi отриманих знань в конкретних ситуацiях кроскультурноi взаемодii; тодерантне
ставлення до iнших культур та Тх представникiв; володiння методологiчними прийомами
комунiкативноi поведiнки в рiзних сферах суспiльного життя; вмiння вести науковий
поrrryк щодо дослiдження проблем кульутурних KoHTeKcTiB, здiйснювати аналiз
культурних вимiрiв; володння методикою та навичка]\dи tIопередженЕя iI ус},неншI
мiжкультурних конфлiктiв.

На вивчення навчаJIьноi дисциплiни вiдводиться 90 годи / 3 кредити ECTS.

2. Iнформацiйний обсяг навчальноi дисциплiни.
Кредит 1. Теоретичнi засади кроскультурноi взаемодii

Тема 1. Кроскультурна взаемодiя як галузь наукового знання i навча,тьна дисциплiна.
Тема 2. Поняття i cy,THicTb кроскультурноТ взаемодii. OcHoBHi Teopii i пiдходи..



Тема 3. Шляхи засвоення iншоi к},--tьт\,ри.

Кредит 2. Практичний аспект кроскульryрноi взасмодiТ
Тема 4. Види, тили, форми, моделi кроскультурноi взаемодii
Тема 5. Проблема розумiння в кроскультурноi взаемодii. Мiжкультурнi конф.пiкти та

шляхи iх подолання. i

Кредит 3. Вироблення власних стратегiй у взаемодii
Тема 6. Результати кроскультурноi взасмодii.
Тема 7. СтратегiТ кроскуjlьтурноi взаемодiТ.

3. Рекомендована лiтераryра

основна:

1. Солодка А. К. Кроскультурний iнтегратор: навч.-метод. посiбник для студентiв
вищих навч. закладiв / А. К. Солодка. - Миколаiв: Iлiон, 2014. - Зб с.
2. Солодка А. К. Фасилiтацiя кроскультурноi взаемодiТ: навч.-метод. посiбник дJuI
студентiв вищих навчЕlльних закладiв / А. К. Солодка. - МиколаiЪ: Iлiон, 2014. -228 с,
З. Анцупов А. Я.,IПипилов А. И. Конфликтолоrия : учеб. дJuI вузов. - М., 1999.
4. Землянова Л. М. Зарубехсrая коммуникативистика в преддверии информационного
общества : Толковьй словарь терминов и концешцlй. - М., 1999.
5. Конецкая В. П. СоциологиJI ком}tуникации. -М., 1997.
6. Кочетков В. В. Психология межкультурньпс разrпrшлri. - М., 2002.
7. Почепцов Г. Г. Теория комNtуЕикации. - М., Киев,2001.
8. Садохин А. П. Межкультурн{uI коммуникация : Учеб. пос. - М., 2006.
9. Чrу, Т. К., Чайка Г. Л. Етика дiлового спiтпсування : Назч. посiб. - К., 2003.
10. Ярошенко Т. М. РегiоншrьЕа типологiя кулъryри : Навч. посiб. - JbBiB, 2001.
Hsnnenkamp V. Interkulturelle Zusammenarbeit. - НеidеlЬеrg, |994.

.Щодаткова

1. Бондырева С. К., Колесов Щ. В. Толерантность (введение в проблему).- М., 200З.
2. Гулевич О. А., Безменова И. К. Атрибучия: общее представление, напрilвление

исследовzlIIий, ошибки. - М., 1998.
3. История ментаJIьt{остей: Историческчu{ ilнтропопогия. - М., 1996.
4. Оконешникова А. П. Межэтическое восприrIтие и поЕимание JIюдъми друг друга.-

Пермь, 1999.
5. Пиз А., Гарнер А. Язьтк разгdвора. - М,, 2001.
6. Сергеев А. М. Коммуникация в культуре. - Петрозаводск, 1996.
7. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. - М., 1997.
8. Холл Э. Как поIIять иностранца без слов. - М., 1995.
9. Geerz С. The Interpretation of Cultures. -N. Y., 1993.
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Iнформачiйнi ресурси
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-1. Форrr а пiдс__чrrкового контролю успiшностi навчання : за-Iiк



5. Засоби
самостiйна робота.

дiагностики успiшностi навчання: модульна KoнTpo--ibHa робtlта.


